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 "תמר" הסביבה להגנת הועדה 3/2021 ישיבה פרוטוקול
.· 

 בזום מהמשתתפים וחלק "תמר" האזורית המועצה של המליאה באולם 5.4.2021ב התקיימה הישיבה

 ערן קיסינגר, נעה קביגסוודל, רות כהן, אבי גובר, אברהמי איילה אראל,י ברי הועדה עו"ר ובגר, ניר המועצה יו"ר נוכחים:

 זיכרמן אודי ,עופרה. בעודי נופר היימס,

 •1:\11 טובי I ליאון ,מיעל שחל גומי תויתו, קודיו בזום;

. 

 הi ה•ש• תוכן

 שלושת בין הפעולה שיתוף ועל הרעיון התגבשות על הסביר- ונגר ניר פותח- אזורית אקלים ועידת

 היא המרכזית המטרה כאשר בער,ד הסביבתית היחידה של מקצועית בעזרה ותמר ירוחם עדר, המועצות

 האקלים שינויי בשל המזרחי בנגב להתרחש העומדים הסביבתיים השינויים לקראת הכנות ותחילת חשיבה

 האזור. על המאיימים

 במועצות הסביבה להגנת ועדות ראשי מפורום כחלק הנושא בקידום הוועדה גם החלה במקביל- נרי

 ירוקה מגמה ארגון בליווי והאזוריות המקומיות

 לענייני ארצית ועידה של שנים מספר כבר שמתקיים אירוע של תולדה היא ' האזורית האקלים ועדת- נעה

 הגורמים את יכנס אזור כל . אזוריות אקלים ועידות 15 ל הארצית הועידה את לחלק הוחלט והשנה אקלים,

 הדגש כאשר אבזורו, הצפויים האקלימיים מהשינויים הנובעות בבעיות סיסטמתית בצורה וידון הרלוונטיים

 הנגב אזור , נמצאות הן שבו הארץ לחבל המיוחדות הבעיות איפיון .2 מועצות בין פעולה שיתוף .1 על הוא

 ייחודיים. מאפיינים בעל שהוא המזרחי

 הוועדה חברי לכלל המצגת הבערת התבקשה- נעה ידי על מצגת הוצגה

 בכמויות הירידה והשפעותיו, סוף ים (אפיק המלח וים הערבה לאזור יחודיים שהם נושאים מספר נידונו

 עירוניים). בהיבטים וירוחם לעדר גם המשותפים נושאים המעיינות, על והשפעתם המשקעים

 להתרומם שעומד שנמסר המלח קיר בעניין שנאמרו דברים על תרעומת מיייה נציגי הביעו הישיבה בסיום

 המלונות מול

 קרוב

 במועד מיייה נציגי ידי על לפרוייקט והסבר סיור שיתקיים ניר הציע מפה הוצגה ולא והיות '
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 לביצוע לוייז
.. 

מי ובאחר~ות הערות  לביצוע /משימות החלטוזו
·. 

מהיום שבוע כהן אבי  פרוטוקול הפצת

במהלך נעה  חברי לעיון המצגת שליחת

החודש קיסינגר  הוועדה

 יחדה

 n1 סבנבת

עם בתאום המועצה מזכירות  בקיר הועדה לסיור מועד קביעת
מ•"ה  המלח

_____מה. 1חת  התפעול אגף כהן אבי f-AHcj-1/--~j..j' חתימה
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 ,.אראלי נרי : רשם
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 הסביבה להגנת הועדה 4/2021 ישיבה פרוטוקול
. . . 

 רושמת ישיבות חדר :מועצה הדיון מקום 12.7.2021 מיום דיווח 4 מספר סביבה להגנת הועדה פרוטוקול
 ג'ניפר הסיכום:

 : נוכחים
 ספר בית קניגסוולד 'רות הכיכר נאות שוורץ- עופרה הכיכר, ו-אות טויטו קודיך אראלי נרי הועדה יו"ר

 אברהמי איילה המועצה, מ-הנדס חזן גלעד ' קבועים מוזמנים . התפעול ף1א- כהן אבי גדי, עין שדה
 רשטג"ל. היימס ערך ' המלח ים מו"פ- כץ אופיר הסביבתית, היחידה- בודלו אורלי ' גובר

 מי"ה, נציגי- שור טובי ליאון מיטל .הסביבה להגנת חמשרד אלון- רננה אקופיס' שחל- גונזי : חסרים
 ערד נציגת- כהן אביטן סיון

- הישיבה תוכן --- ------ --- . ------ ------ ·i 
 יום סדר

 לטיפול והדרכים ועמיעז עזגד בנחלים פריקלס של תמלחת צינור פריצת על ודירן דיווח .1
 המועצה. כתחומי האש ונמלת היתושים ' הזבובים מפגעי .2
 הועדה. החלטות ביצוע אחרי מעקב .'

.1 (עיף
 למישור מי"ה מאזור תמלחת שמוביל צינור בר החמור האירוע על פרטים ,~1מס היימס וערן מילד ו:~רלי
 . לסביבה חמור נזק גרימת כדי תוך הטבע, בשמורת נשפכו מזוהמים מים של ממווק ואלפי התפוצץ רתם

 המעלה בראש הממוקמת מי"ה של השאיבה שתחנת חתברר אבל ךטווג ידי על במהירות טופלה התקלה
 והבנייה. התכנון חרק על קשה עברה תוך תבווע ללא בנייה היתר ללא פועלת

 שנים. של טיפול חוסר אחת במכה לתקן קשה ' מי"ה פעילות כלל להסדרת פועלת המועצה- חזן גלעד

 לפצע גורם שכבר למסוע בנוסף ' ההעתקים מצוק את חוצים מי"ה של שונים צינורות שלרשה בר המצב נרי-
 ההזרמות שכל מהמפעלים לדרוש יש ' הסביבה על השמירה מבחינת ניסבל בלתי מצב הוא , בנוף קשה

 . אחד תפעולי במסדרון יעשו לנזי"ה רותם מישור ביו השונות
 צפית מצומת הכביש לאורך התפעולי המסדרון את להקים ושוקלת הנושא עם מתמודדת רט"ג- אורלי , ערן
 אלא השנה כל פעילים שאינם צינורות בשלשה ומדובר היות לפתרון קלה לא בבעיה מדובר למי"ה. רעד

 המזוהמים המים שאיבת .3 למי"ה. עודפת תמלחת הורדת .2 לפריקלס. ממי"ה תמלחת העלאת .1. לסירוגיו
 מים הזרמת ידי על ברקק בנחל זיהום מניעת על בג"צ מהחלטת כחלק למי"ה והזרמתם 13 אפעה מקידוחי
 צמו.ד מעקב ונדרש בהבטחתם עומדים מי"ה האם כלל ברור לא במעלה. הזיהום ושאיבת בנחל ·פירים

 המועצה בתחומי פולשים ומינים האש ונמלת ייתושים זבובים בענייי פעילות _דיווח ~ביI .2 כעיף
 יתר בהשקיית מקרום הקשים האילוחים הגורמים, כל עם חודשיות ישיבות מתקיימות ויתושים ברבים
 הניקוז תעלות כקיירן על בשמירה יותר גדול מאמץ השקעת ידי על למניעה ניתנים וחלקם הכיכר" ב"תמר
 רוח במנהרות שימוש ידי על מירדן הזבובים של הכניסה נתיבי באיתור הניסוי מתקדם .הניקוז ושרת בעזרת

 מטר 500 כ של במוחקים נפח גדולות זבובים מלכודות ולהניח הכניסה נתיבי את לזהות היא המטרה כאשר ,
 ישנה גדי .בעין לדווח מה על איו כרגע , אקו-פיס בעזרת הירדני הצד עם המגעים נמשכים מהשנייה, אחת

 הללו הפולשים בזליגת הוא הממשי והאיום הטדנטולה שממית ושל האש נמלת של גדולה התפרצות
 המועצה. ומדביר בקיבוץ הנוי ענף רט"ג ידי על מטופל הנושא וערוגות. דוד לשמורות

 .3 סעיף
 לא במועצה התושבים חיי איכות על השפעה להן שיש הועדה של חשובות שהחלטות מאד מצער- נרי

 התפעול אגף ומנהל המועצה מהנדס שעל החליטה הועדה לדוגמא, , מועצתית ביורוקרטיה בגלל מתקיימות
 רעדה חברי מספר בקשת פי על וזאת השנה בראשית הועדה של הראשונה בישיבה שהרצגר המצגות את לקבל
 לציבור. נזק כך בשל וגנרם קוימה לא הזאת ההחלטה היום ועד



 . כך- ידי 'ועל המועצה מחלקות של פעולות ביצוע על הפיקוח למערכת מעתה יוזכר-=-החלטות-הוועדה אבי
 למערכת הועדה החלטות את יצרף חזך גלעד ' בביצוע איחורים על להתריע תוכל הממוחשבת המערכת
 ההנדסה.

 שונות

 של שהתנאי הדגישה אך ' בעבר שהייתה הקא"פ למסגרת דומה מסגרת לחדש וביקשו פנו מי"ה- קוויו
 ' הזה במהלך רבה תמיכה ברעדה הבעה מי"ה. בפעילות שקיפות שתהייה הוא התושבים

 נפגשים 28.7 ה- 1ד ביום תהייה )5 (מס• הועדה של הבאה שהישיבה לכולם ומזכיר הצעד על מברך- נרי

 לאורך לערום •ה1מי שבכוונת המלח קיר להסברת ומיטל טובי בהנהלת לסיור זוהר נרה של הדלק בתחנת
 .וציוותו המועצה יו"ר h הועד חברי בהשתתפות הסיור .ירדן עם הגבול

 ג•ניפר : רשמה
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הערות  לו"ז לביצוע משימות / החלטות

 לביצוע ובאחריות
 מי

 לאחר פרוטוקול הפצת
 קבלת

 תיקונים

 ג•ניפר

 שלשה

 לאורך תפעולי מסדרון ·בדיקת
היחידה  מי"ה לצינורות חלופות בחינת

 חודשים' הסביבתית
לחזור הכביש  ערך

 לדיווח היימס
 חזן וגלעד

בישיבה כהך אבי  ומיניtכ יתושים זבוביtכ מפגעי

הבאה  פולשים
. 

חודש דעלגו יבא  הועדה החלטות ביצוע אחרי מעקב
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